
REGULAMIN  

KORZYSTANIA Z SAMOOBSŁUGOWEJ MYJNI BEZDOTYKOWEJ
zlokalizowanej na terenie obiektu „Żeliwna 38” w Katowicach

1. Myjnia otwarta jest dla Klientów 24 godziny na dobę codziennie.
2. W trosce o bezpieczeństwo Klientów myjnia jest pod stałym dozorem kamer.
3. W myjni obowiązują zasady ruchu drogowego wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów.
4. Płatności za usługi myjni samoobsługowej dokonuje się poprzez karty przedpłacone, które są do 

nabycia w siedzibie spółki Ekoenergia Silesia S.A.
5. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi mycia Klient zobowiązany jest wyłączyć silnik, włączyć 

bieg lub zaciągnąć hamulec ręczny oraz zamknąć okna.
6. Na stanowisku myjącym może znajdować się wyłącznie jedna obsługująca osoba.
7. Zakazuje się mycia maszyn i urządzeń budowlanych oraz sprzętu rolniczego. Złamanie zakazu 

skutkuje karą pieniężną w wysokości 500 zł.
8. W szczególności zabronione jest: 

a) mycie ręczne pojazdów, a także ich silników,
b) stosowanie własnych środków myjących,
c) kierowanie strumienia wody na ludzi i zwierzęta.

9. Należy zachować szczególną ostrożność podczas wjazdu i wyjazdu na stanowiska myjni.
10. Klienci zobowiązani są do przestrzegania szczegółowej instrukcji obsługi myjni, która znajduje 

się na bocznych ścianach przy każdym stanowisku.
11. Wysoka jakość urządzeń myjących oraz przestrzeganie instrukcji umieszczonej na stanowiskach 

zapewnia bezpieczne i efektywne mycie pojazdów. Najlepszy efekt mycia uzyskuje się przy sko-
rzystaniu ze wszystkich programów w zaprogramowanej kolejności.

12. W przypadku niezastosowania się do regulacji zawartej w instrukcji myjni Ekoenergia Silesia S.A. 
nie odpowiada za powstałe szkody.

13. Ekoenergia Silesia S.A. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku mycia 
wysokim ciśnieniem pojazdu z ukrytymi wadami karoserii czy lakieru lub niezachowania bez-
piecznej odległości lancy od mytej powierzchni, zawartej w instrukcji stanowiskowej.

14. Ekoenergia Silesia S.A. nie odpowiada za szkodę powstałą na terenie myjni, przed i po wykona-
niu usługi mycia, o ile szkoda nie jest następstwem nienależytego wykonania usługi mycia.

15. Wjazd na myjnię i korzystanie z myjni jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
16. Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować do administracji obiektu „Żeliwna 38” – Ekoenergia 

Silesia S.A. lub mailem na adres: kontakt@ekoenergiasilesia.pl
17. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Ekoenergia Silesia S.A. nr 36/III/2016 z dnia 

01.06.2016 roku.


